
Prime Minister to inaugurate ‘Maitri Setu’ between India 

and Bangladesh 
March 07, 2021 

 

భారత , బంగా్లదేశ్ ల మధ్య  మార్చి  9న మైత్రర్చ సేతును 

ప్రారంభంచనునన  ప్రధానమంత్రర్చ శ్ర ీనరంప్ర మోదీ 
మార్చి 07, 2021 

 

ప్రధానమంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ మాిి  9 వ తేదీన భారత్ర, బంగా్లదేశ్ ల మధ్య  మైత్రి సేతును 

వీడియో కానఫ రెనుు  దా్వ రా ప్రరారంభంచనున్నా రు.  అలాగే ఈ సంరరభ ంగ్ల ప్రధానమంత్రి 

త్రిపురలో రలు మౌలిక సదుపాయాల ప్రరాజెక్టులక్ట శంక్టసా్థరనలు, ప్రరారంభోత్ు వాలు చేయ

నున్నా రు. 

 

త్రిపుర, బంగా్లదేశ్ల మధ్య  ప్రవహంచే పెని నదిపై ని మి ంచిన బ్రిడి ిమైత్రి సేతు. ఈ మైత్రి 

సేతు వారధి ఇండియా, బంగా్లదేశ్ల మధ్య  బలరడుతునా  దా్వ పాక్షిక సంబంధాలక్ట 

సంకేత్ంగ్ల నిలవనుంది. ఈ వారధి నిరామ ణ రనులను నేషనల్ హైవేస్, ఇన్ఫ్రరాస్టసుకి ర్ డవల

ప్రమంట్ కారొ్ప రషన్లిమిటెడ్ చేరశ్టుంది. ఈ ప్రరాజెక్టు  వయ యం 133 కోట్రాూపాయలు. 1.9 

కిలోమీట్శ్ర ాపొడవు ఉనా  ఈ బ్రిడి ిఇండియాలోని సబ్రరూమ్, బంగా్లదేశ్లోని రామ్ఘడ్లను క

లుపుతుంది. ఈ వారధి భారత్ బంగా్లదేశ్ మధ్య  ప్రజల రాకపోకలు, వాణిజయ ం విషయంలో కొత్త 

అధాయ యానికి శ్రకీారం చుట్ునుంది. ఈ బ్రిడి ి ప్రరారంభోత్ు వంతో బంగా్లదేశ్లోని చిట్ుగ్లంగ్ 

పోరుుతో అనుసంధానం ఏరొ డడంతో, త్రిపుర రాస్టషుం, ఈశానయ  రాస్టరులక్ట ముఖద్వా రంగ్ల 

మారుతుంది. సబ్రరూమ్క్ట ఇది కేవలం 80 కిలోమీట్శ్ర ాదూరంలోనే ఉంది. 

 

ఈ సంరరభ ంగ్ల ప్రధానమంత్రి సబ్రరూమ్లో సమీకృత్ చెక్పోస్టుక్ట శంక్టసా్థరన చేస్థతరు. ఇది 

రెండు దేశాల మధ్య  సరక్ట రవాణా, ప్రయాణిక్టల రాకపోకలక్ట వీలు కలిొ ంచడంతోపాటు, 

ఈశానయ  రాస్టరుల ఉత్ొ శ్తుతలక్ట మారెె ట్ సదుపాయాలు కలిొ స్టతంది. అలాగే ప్రయాణిలు 

ఇండియానుంచి బంగా్లదేశ్క్ట ఎలాంట అడడంక్టలు లేక్టండా రాకపోకలు స్థగంచడానికి వీలు క

లుగుతుంది. ఈ ప్రరాజెక్టును లాయ ండ్ పోర్ుు  అథాిటీ ఆఫ్ర ఇండియ 232 కోట్ ారూపాయల అంచ

న్న వయ యంతో చేరశ్ట్ునుంది. 

 

ప్రధానమంత్రి ఉనకోట జిలాా కేంద్రరానాి  కైలాశ్హర్వశ్రద, ఖోవై జిలాా కేంప్రంతో కలిపే ఎన్

.హెచ్ 208 క్ట శంక్టసా్థరన చేయనున్నా రు. ఇది ఎన్హెచ్ 44 క్ట ప్రత్యయ మాా య మారాానిా  క

లిొ ంచనుంది. 80 కిలోమీట్శ్ర ాపొడవు గల ఎన్.హెచ్ 208 ప్రరాజెక్టును నేషనల్ హైవేస్, ఇన్

ఫ్రరాస్టసుకి ర్ డవలప్రమంట్ కారొ్ప రషన్ లిమిటెడ్ 1,078 కోట్ ారూపాయల వయ యంతో చేరశ్ట్ు

నుంది.. 

 



ప్రధానమంత్రి  రాస్టషు ప్రభుత్ా ం 63.75 కోట్ ారూపాయలతో అభవృది ిచేసిన రాస్టషు జాతీయరహ

ద్వరులు, ఇత్ర జిలాా రహద్వరులును సైత్ం ప్రరారంభంచనున్నా రు. ఇవి అనిా  కాలాలలో 

త్రిపుర ప్రజలక్ట అనుసంధానత్ను కలిొ ంచనున్నా యి. 

  

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (అరబ న్) కింర ని మి ంచిన 40,978 ఇళ్నాు ప్రధానమంత్రి 

ప్రరారంభంచనున్నా రు. వీటని 813 కోట్ ారూపాయల వయ యంతో పూిత చేశారు. అలాగే ప్రధాన

మంత్రి అగశ్ర తల స్థమ ర్ ు సిటీ మిషన్లో భాగంగ్ల ని మి ంచిన ఇంటగ్రటెడ్ కమాండ్ కంట్ోల్ 

సంట్ర్ను ప్రరారంభంచనున్నా రు. 

  

అలాగే ప్రధానమంత్రి , ఓల్డ మోటార్ శ్స్థు ండ్ వశ్రద మల్టులెవల్ కార్ పాిె ంగ్ , కమశ్ యయల్

కాంపెకా్ు క్ట శంక్టసా్థరన చేయనున్నా రు. దీనిని 200 కోట్ ారూపాయల పెటుుబడితో అభవృది ి

చేయనున్నా రు. అలాగే ప్రధానమంత్రఇర లిచుబగ్లన్ నుంచి విమాన్నప్శయానికి రెండు లైన ారహ

ద్విని న్నలుగు లైనరాహద్విగ్ల మారి  ోడుడ వెడలుొ  కారయ ప్కమానికి శంక్టసా్థరన చేయ

నున్నా రు.ఈ రనిని అత్శ్ర తల స్థమ ర్ ుసిటీ మిషన్ 96 కోట్ ారూపాయల ప్రరాజెక్టు  వయ యంతో చేరట్ు

నుంది. 

 

న్యూఢిల్లీ 
మార్చి 07, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


